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4.1. 

 
       V Čelákovicích dne 13. 01. 2016 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Mgr. Marek Skalický, zastupitel města 

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referent odboru 
správy majetku a investic 

 
 
MATERIÁL Č. 4.1. PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 9/2016 DNE 13. 01. 2016 
 
Schválení „Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů“ mezi městem 
Čelákovice a obcí Mochov 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V souvislosti s vybudováním a napojením vodovodního řadu obce Mochov 
na vodovodní řad města Čelákovic, s předáním vodohospodářské infrastruktury 
ve městě Čelákovice do správy novému subjektu a na podkladě zákona 
č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nezbytně nutné mít upravena 
vzájemná práva mezi obcí Mochov a městem Čelákovice o dodávce pitné vody a mít 
uzavřenu „Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů“. Dohoda řeší vztahy 
mezi městem Čelákovice a obcí Mochov týkající se dodávek pitné vody ze systému 
města v předávacím místě, viz příloha č. 1 Dohody, ulice Krajní, u č. p. 1819, 
Čelákovice. 
Znění „Dohody“, včetně Přílohy č. 1, bylo připraveno společností Mott MacDonald, 
spol. s r.o. a obec Mochov je předložila ke schválení na jednání zastupitelstva obce, 
které se konalo dne 14. 12. 2015. 
V současné době má město Čelákovice uzavřenu „Dohodu vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů“ z roku 2013 pouze s hlavním městem Prahou v zastoupení 
společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a.s.  
„Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů“ s obcí Mochov byla projednána 
na Radě města Čelákovic dne 15. prosince 2015 a Usnesením č. 33/2015/2.1 je 
zastupitelstvu města doporučeno schválení „Dohody“. 
Ve znění „Dohody“ je v čl. 21 – Závěrečná ustanovení uvedeno, že: „K uzavření této 
dohody má Město souhlas Rady Města ze dne……..č. usnesení…..“ . Dle platné 
legislativy i u města Čelákovic je nutné tuto „Dohodu“ nechat schválit zastupitelstvem 
města. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení. 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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VZTAH K ROZPOČTU 
Bez přímého vztahu na rozpočet. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 11/98 ze dne 6. 8. 1998 
Usnesení Zastupitelstva města č. 02/13 ze dne 20. 12. 2006 
Usnesení Zastupitelstva města č. 24/2013/4.6 ze dne 25. 9. 2013 
Usnesení Rady města č. 33/2015/2.1 ze dne 15. 12. 2015 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.1. 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných 
právech a povinnostech, mezi městem Čelákovice a obcí Mochov. 
 
PŘÍLOHY 
1. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
2. Příloha č. 1 –  01_Předávací místo – šachta 

02_Předávací místo – šachta, vstup detail 
03_Předávací místo – šachta, vstup 
04_Předávací místo – lokace 
05_Předávací místo – lokace II 
06_Předávací místo – kohouty 
07_Předávací místo – kohouty II 
08_Předávací místo – vodoměr detail 
09_Předávací místo – vodoměr detail II 
10_Vodoměr stav 20151008 detail 
11_Identifikace lokace šachty (ul.Krajní) 
12_Identifikace lokace šachty II (ul.Krajní) 
13_Identifikace lokace šachty III (ul.Krajní) 
Napojovací bod- Vodovodu Čelákovice – Mochov 
Napojovací bod- Vodovodu Čelákovice – Mochov širší vztahy 
Napojovací bod- Vodovodu Čelákovice – Mochov 2 

3. Snímek mapy KN 
 

 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová 
vedoucí odboru správy majetku a 

investic 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
právník městského úřadu 
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       V Čelákovicích dne 5. 1. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek, starosta města 

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referent odboru 
správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 9/2016 DNE 13. 01. 2016 
 
Kupní smlouva  - koupě pozemku pod budovou ve vlastnictví města - č.p. 
1581, k.ú. Čelákovice 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Zastupitelstvem města č. 7/2015 byla schválena kupní smlouva na odkup pozemku 
pod budovou č.p. 1581 - st.p.č. 1124/27 – zastavěná plocha a nádvoří,  
o výměře 68 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
Při řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí vedené katastrálním úřadem bylo 
městu doporučeno upravit Kupní smlouvu upřesněním katastrálního území. 
Zastupitelům je proto předkládána ke schválení doplněná a nově upravená „Kupní 
smlouva“. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení 4.3 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Platba na položkovou skladbu 3639/6130 byla provedena dle původní smlouvy. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Zastupitelstva města č. 7/2015/6.2.3 ze dne 4. 11. 2015 
 
 
 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

4.3. 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
4.3.1 
Zastupitelstvo města revokuje své usnesení Zastupitelstva města Čelákovic 
č. 7/2015/6.2.3 ze dne 4. 11. 2015 z důvodu přepracování smlouvy. 
 
4.3.2 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Kupní 
smlouvu“, mezi městem Čelákovice, jako kupujícím a Ing. Zbyňkem Levým a 
Ing. Miroslavem Levým, jako prodávajícími, za účelem prodeje pozemku pod 
částí budovy č.p. 1581 – st.p.č. 1124/27 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
68 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za kupní cenu 287.000,00 Kč.  
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Kupní smlouva  
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová, 
vedoucí odboru správy majetku a 

investic 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
 právník městského úřadu 
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